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SØK1011 – Markeder og markedssvikt
Oppgave 1 (Vekt 20 %)
Betrakt en bedrift som har utviklet en kostnadsbesparende produksjonsteknologi og fått patent på
denne.
a) Vis markedslikevekten under patentperioden og etter at patentrettigheten har utløpt.
b) Diskuter fordeler og ulemper med patentrettigheter.

Oppgave 2 (Vekt 40 %)
Betrakt en økonomi kjennetegnet ved perfekt konkurranse. Konsumentenes marginale betalingsvilje
for vare X er gitt ved MB(X) = 200 – 15X. Produsentenes marginale produksjonskostnader er gitt ved
MC(X) = 20 + 5X. Anta videre at produksjonen av X medfører forurensningskostnader gitt ved 20X.
a) Finn markedsløsningen.
b) Finn samfunnsøkonomisk optimal produksjon av X og beregn effektivitetstapet som markedsløsningen gir.
c) For å bedre effektiviteten innfører myndighetene en stykkavgift på omsetningen av X. Hvor
stor må avgiften være for at vi skal få optimal produksjon av X?
d) Anta nå at alle produsentene slår seg sammen under en felles ledelse uten at dette påvirker
kostnadsstrukturen. Hva blir omsatt kvantum i dette tilfellet uten stykkavgift?
e) Beregn og forklar effektivitetstapet under d.

Oppgave 3 (Vekt 15 %)
Gi en kort verbal redegjørelse for hva som menes med
a) At en investering er strategisk motivert.
b) Bertrand-paradokset.

Oppgave 4 (Vekt 25 %)
Betrakt et marked bestående av to bedrifter, A og B, som produserer identiske varer. De to bedriftene
har lik kostnadsstruktur med konstant grensekostnad lik c. Markedsetterspørselen er gitt ved den
inverse etterspørselsfunksjonen P = A-X der P er prisen, X er kvantum og A er en konstant.
a) Anta at kvantum er konkurranseparameteren og at bedriftene velger kvantum simultant. Sett
opp bedriftenes optimeringsproblem og finn samlet pris og samlet produksjon i markedet.
b) Anta nå i stedet at bedrift A velger kvantum før bedrift B. Finn igjen samlet produksjon og
pris.

